
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Aos oito dias do mês de abril de dois mil e onze, nesta
cidade de São Paulo, à R. Botucatu, 720 no Anfiteatro “Leitão
da Cunha”, reuniram-se ordinariamente os senhores membros
do Conselho de Administração da Universidade Federal de São
Paulo, sob a presidência do Prof. Vilnei Mattioli Leite. Havendo
"quorum" com a presença de 20 membros, o Prof. Vilnei iniciou
a reunião com aprovação das atas de 02.02.11 que foi
aprovada sem ressalvas. INFORMES: 1) O Prof. Vilnei
informou que os órgãos complementares que são ligados à
Pró-Reitoria de Administração serão desvinculados e ligados a
outra Pró-Reitoria que tenha atividades relacionadas. ORDEM
DO DIA: No primeiro item, Aprovação do regimento da
auditoria interna – O Sr. Rafael de O. Saiani apresentou o
regimento interno. Devido aos questionamentos de alguns
membros, o Prof. Vilnei sugeriu que o regimento seja revisto e
apresentado em uma próxima reunião do conselho. No
segundo item, Homologação dos resultados dos concursos –
São Paulo: Enfermagem Pediátrica – 1 vaga, 1 aprovado;
Ensino da Saúde – 1 vaga, 2 aprovados. Baixada Santista:
Nutrição/Ciência de Alimentos – 1 vaga, 2 aprovados;
Psicologia/Saúde Mental e Infância – 1 vaga, 2 aprovados. São
José dos Campos: Compiladores e Métodos Formais – 1 vaga, 2
aprovados; Sociologia – 1 vaga, 3 aprovados. Colocada em
votação a homologação foi aprovada por unanimidade. No
terceiro item,: Transferências de áreas de conhecimento – A
Sra. Gláucia explicou que esta transferência se dá quando um
concurso foi aberto e houve um insucesso, o campus então
solicita a troca da área de conhecimento. Osasco: Economia
para a área de História da Economia e Economia Mundial (1
vaga). São José dos Campos: Engenharia Biomédica para a
área de Materiais Metálicos (1 vaga). Colocadas em votação as
transferências foram aprovadas por unanimidade. No quarto
item,: Reabertura de concursos públicos – Osasco: Relações
Internacionais – 1 vaga. São Paulo: Informática em Saúde – 1
vaga. Colocada em votação as reaberturas foram aprovadas
por unanimidade. Guarulhos: Letras/ Língua Espanhola – 1
vaga. A Sra. Glaucia explicou que este concurso foi aberto 3
vezes com insucesso e o campus solicita em caráter
excepcional mestrado. O Prof. Vilnei disse que seria



interessante a presença de um representante do campus para
explicar a solicitação. Colocada em votação, a solicitação de
reabertura foi negada por 8 votos a favor e 4 abstenções. No
quinto item,: Abertura de concursos públicos – São Paulo:
Ortopedia – 1 vaga. Baixada Santista:– Estudo do Movimento
Humano / Cinesiologia, biomecânica e avaliação do movimento
humano - 1 vaga. Diadema: Termodinâmica de processos e
operações unitárias – 1 vaga; Transferência de massa – 1 vaga.
Colocada em votação a abertura de concursos foi aprovada por
unanimidade. Nada mais havendo para tratar e estando todos
de acordo a reunião foi encerrada. Para constar, eu Maria
Daniella Lopes Pimenta, secretária, lavrei a presente ata.


